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ملاتجنهطنلببينزأ5

فاسرعلىوالسألمةوالصى1الحالمنربلثهاطد
اجمهءين9وص4آاأاوععد11سسيدنالمرس

المحاكنراتجموعةمنالرابعةاضرةالىهـهذفملعدو

المدرسةوصالمبةمدرسىحضرالتإحفحالصتهاءافااألفرية

اوعوصوصبيةإمراآلأرتالأ3نإلمإلمامأرالمازاءأأويةاضاد
011فىاححاءحا

وودعهبخرم

آاايراالذلكحاؤاونافيإةصحةاتكاولما
واسعةخطوةبممرحنحلى14الضيةضاراالدروساهممن

اللهااصصتنعنقاأالدبىادالرقىضارذاطلسمفي

وستكونإضرةالىهذبىتابحاخاصاتاملحلهاافردت

الهاصاءاناالزهوالجاءعنلهالتاليةسةاشاحلى



طوونبناحمدجامع

طولونتجاءأحمدبن
الجديبالحاحاوعرف1والجاعاتحمعةبزالجاخاثأر

إضاءفيوعص3الى9

363آلسىأءولفىلىنفىبخدأبأسااوأاالءبرشرع

لهنضيلعردإزآلئثالهوقدز3خالقطبنىأندإريةا

المحاضرهفىبكمرالحوأفىةأددآأسبابإنتإقد1

عروجاخعتمتهاوشالتى

كأبهندلزموايرأطالجاحأرتفيوفالمؤراختاف3
فمنهوأنثهى363حنةفيهرئإتاالهأصوأبوأ63و653

طورنت13عاأتحأالرضكاتهن4صآةإقثاوأ562سة
الحاراتيزلةمبتمىآلطاثمتةكاثتمأولهلماوخ

عبموالثواشىخاأبافؤلنزقتنةسعارةرتوقدصرةاقاحإكأباأ
كلرآليمدنكانهأزتؤاآلاقاوماهواالصهماءدازتاو

تتالمةبهاألتىافطقةدأأالاأوكضردأرأفااكاآلسصكنفألهاابم

زيخاقربءنماالىوصارأنهتلىفىوشوأحأحيخاء4ألوحمارأتمارحمماؤ

ةسفىحرقياانالىصةزاهأمطاحاهذهإسترتلىوةرينالعا

افياوالدبقيةواخرخاسهأسوقااقصراوهدمنايخسبندص393

فبحانوأهانةذلةفىقوادواخرحأشاناعثرينراكاطررن



دةنراالإضراتلىا4

صياعإفواافاالرفيالمحكنايساأرساتاذااالمحجزهاث
ؤجاءرأيالهـفيعوآةزكرهرذالىحهرفانا5حماكاةاشرأ

بفيجراطالىلمشازأسااليةلهـابنىأذىاإسيحىاالمصرىالمهندس

اعإمنلبئوثاءإمزهنأئاأأالدواس
ألىأابمساتينجخةبشاحبمظمنتكتدوقناطرساقية1

دسصماصءطثررأبنأنساائفلجبثالهـىصهجر11امرافةاا

ياصخياطققاليخاطالمجدفىكانأحطشمالقرافقوقدكباإالفدام
ي1تهـدليماأضربالرقاصمرزالهفاخرحنعمفقالبرماءإعندر

قناستليافتىةالقئمكثيرأءوشربأالميألفتبسممآشربكثيراال
اخيمابهحتىوأكالكتهطحهاهناموضنااللهاعز2مأفقاللي9الوقلت
فقالبررثسحممزوالمااالفضآلترماراويةتناصحيمخما
نجالمههالمهسرخاةوتالاسنياحرالىوإرسلططولونابنكطضتحم
سؤلماديهأرأفاهوذالماءبحرراوةصقامرضعندكفطواخمما

امملاحميرياورنانيرشعشرةالزإعورتبالهملفىوأبتئ
خهاراليالمفتوحةوظلت

شكبمرفىفاخلاسانرغتذااماريلمهاأالمإرالمهفدسقال

زرأيذهبثمفرغتفقداياالميرفىصبرلهفقالهافنر
طددكهلالفبادرباتعاووارججهربئقصيالىضاحاسضه

الماتييفيهاماشاهدهعفاستحسنأمينايتأملاالميرواقبل



ص5ءرلطحلبنداجاح

اةإآلاىوفىااللىصبلتحبصمالثأبنأنايقوايراالالي

يراالخرهفأآلالهندستسة1اهـ5اكأاباساماهراصاذشانص

أطاقفاستحسنهخالجمنهالهورلجلوداصفاممتحفصرمعاطمؤ
اموتكالالضعقةناردتفإصماءآلله

ايرككاصتاةطوفازكأهـاصلمووقفءاكأالقصرفيهالذيافىفح
ةصعييرثاتزررراوءونو4فأطغؤفرسايى

وضربإبااث1منصاعايهعةورقبهفامىاءاباسالمنمن
منلحخرنقدصالحهرآلزبقالمحفىحمماحمعاوطعاءبئخع

لهسبحااألقارأدازالىالسجنفئامؤقيردنانللثصاىصضةانىإ

نراليالجاخأمنا4أتأكارلىنأبنفارسصلى4إكرضفيملهـه41ؤا
مهوشخدساررزرأصحدصألةاولراالمةرصلماصانهاهأص
وعأنبأصحنارسطوارةالىأشاتن1امىالنإبهباأجاألى

آالفصةزاهأءعاثخلؤءإنالرويرأمنةشأحمإلإأالمان
ماتحقإرضم1تاعيلهواجرىدينار

رصكا3هاهاشربيلالإءأفقاضأالهيراننئممتولما
إليرسوالفارسل7ت4األيالممالمحري4رمليدممثهم

مذمحورأزححتتافهاالقاأيألأاعثرءبىتالفةصمعبداطايخأ
الالبربيتذأكلغفقاكأإقراطاعنالرصلىينور

قسهالقالثهللرسلرقلتبالمالوفايقنحتوإالميرفيهاالحمسراء



لةاالثرفراتدااص
011الذاء01ادأاء رجبلوخحصبىوصلىمممالىهههسعس

فرحانالىإيرويألامنهوبعلجراطينمثرضاذ1جهر

الجصوالمناوروالمحرأببرإافيهوص4ببمهوبلطهوجميمن

على4قررآياترسووأقشلاالثالدقيقةتأهـيرةال

ساناطالقناديلالسألسلفيهوءإقوفرشهوطيبهإمقفأايزار

كفرلتاتأفىةالثرنماصاناحذشلألةىشهحآءبرفاكأفافى

أيهااتيةلىبردفاعايهتوسلاالمهرامامنزاتحتروتف
يرفىاالهـلةءأذنعماشتوزدجماابمكاءالىسولاالمير

كأ5فانىاذآخىاأأفقاتقوفانانإااأدفاصراك

اللهسقاكقلتشقأثاكدتحىئيرايمرعربتيراءوص
الماأحايبفأماأدرىوالواغنيتتفاقدأررثنةاصأمن

الذنظرقالبرالسقايةرجباامصفاهاموبردهفي
تههذارسواالميسكلاو

مقريزىاءر01دثافاثممليهاالنفقةتأ

اندقماقوأبنااقضاقالطممنرجلطاممإجهر
طتاصهربااءلفيمنلمةتيأللخممنبدءإةانجابرليمثيما

إبمركانياتاكابنوقالإبمربملقعرفالجبلبهذاآحاعند
سنحاأوروىطرونافيجماعئادخلببتلهوكلنالحاكحرجال
المقدسببلاهنقاثمعاإن



7رنحلىبنداجاحء

اكةامنالجاخموخرفىلوص1احفعهأإقصفادتاليهلرصحص

اضراباتاحبمفيهايدلةسابوخزأنةضرأةثبيةالغر

اونااصواإصنا41لمهءاهتنلطحانهطىشتااوقال

عايهجامعهبئىاننلىفىاصتعدلألحماااقأنتاروؤد

مثهورمباركنبمرجاأنخبدالظاهرابنعنألمقرفيءطوقال
جمعكاتعابرناجمماماسا4محامولمثطأنلوزالدحاءباصابة
الىاأرسااقتجربقطايقاةاببتمهابلكانتااذهـعلى

015شغورا

مصديخةإسيوناطأاولىاحهبماشللاأذهـاربصو

فيوالكدحثىالقصوىاءاطخحلةجماةمنبئصارالالفسطاط

قازالجيشكبشوسيدرئيهماقومابمالخمأنلحلاالفة
قومهاصررالنهاعهالرتةالثسءثءذللىاراتماو4وصاءث

عدةاتجعالوإشرف

موضحانمناالجازبأكأواراسدىصكضبفيدماواها

ابمدثراسالمأعايهابرايميااطمهاتالتىالنقطةنىالجاخ
البهلثىآلفالناخملألفحضزاصحماعيلعحالذولدهكلناءؤت

جازاطفىموضعومنىفىكانت
418الجاجممذاالىالفاطساللهباعىأاطاارسلوقدالم
القراءةصصحفا



االثريةالمحاضراتلم9

يكدثثاطةارماسجاباطةءخدمعاياآلدوشو أال

ةاالالحاضربن

إفا31نكل4عاثقانةماخحلوؤخرههفيةامةلوقدص
رنادث

ءا41دصص3

وآلتياالقوداءاةأفىاحاادسالمذاهأوجدهوتمأ

الىالماءلءنهايصاكأالمصإثأحمباأودعيمنلمأنعهاناالولى

1عإلثاسابتةإضواتاءأانجتجيلثالباالمقياسإنيلاقامح

إأسمنةينبوأفمنذابؤ3ضاكهوألىحيدجاحأأهذاماأكاو

لىاآبتإاء8أآلصاايابأاآلناأىأبهوواالعوامرالدصحرشلف
4ءاأهامربكأدأأحمأواتتبلةاارةاان1هاءلمءايىاإلىيان
ححماالولآلأالونظراآلالغراالء3عشد

بحدهتأنتشااخمالءكراأجائطءوذحااصارهذأدوة
شمهندسباشاباتسحجمة111ناأستاذدلسصااصاحبحخردالاو

مايأفجاعأاهذأعنسابقابيةساثاشاالفظلجنة
صلجرااالمنإؤهةبنيتهألألتمأفباصيهمناوالذىل

واعدالفنىمحقواعدهاابناءيخاس3أالرأنواصىإفىبهاودرائمه
حرةابتتحاقياارفصأواراقيسىصجانهإلىممةالتهد

ءصلاةاآلقاعنتأءتامااالمحاءسذفىذالشاينتا



طررنبندااخ

داشاهـاقاااحهودابشوكسالىإتأناورقآلضعلىةجانالت

ممةاآلفىاءد11جانعد

4كلشقكانالذهـدرالمصحرفححراحدفالهـصالوء

تساهداقدسأهأبمنفاتلةرارالمثالدفيإلزلهـاااؤو
قودلهبافةااطكأاايوأارهـأطاناأفأتااااإضهأ3كألرأمحزناا

وغهرلمهـةالقةأسثم1المحرابفوقساءأفأقأص1عااال
ماىءلأبأذالصهءق

آلدزدصأعاالىاالفخصأمحأاأفانكوالش
اء11

لفأنالنحمدقالناإثشالهكونتأنيرهأخدةجمموا

علىلىاطافهاقتدعهكا4قريمزبيبءجرزأهااالكاهذا

حسبالصناعهدرحاتمحصاسالهاؤيرىالذىاليصرخ

اكرفاآلرصوسإوةإأآلاإ

شبكءمماكلارءوممزخرمهظاقودصاطنباانحاألوةط

ثةالإجهحكاأحضاجصاأئطوعربىبنتهتىمحلرأساأالىصير

اخقتقأتفرتأصهبلمرآلزخرفهالأعىالنالساذههاع
المدثعهدمنالمحرابيفبتوودةالموفسيضا11

اآلشاأجادايلتحاوابنعهدنوالجستنالجىروإلمنح

آلورزثأاالدولةنزفييوجملأاتماقفانبهاودةالموآلساإ
لمؤأفاأ



لةاالترأضرأتافىا

ءإهـاالاررسايالهجرىاثااكاقرنامنمرجود

ضداباوواقلااللرىأحقودأقبافقياوالزخرفة

واخماشاقواباكاأصعداآوأزخارفاهذاشقدعات
يفطأشمصموأقلوذاوأقربأعةصثلأسفانهاماتفيلإهيصانألث

تالثمن

علطمبمانبنأالسرعوأنألىفيماتذالمثوسنيخماكل
أشضالبنامفردات

ثارلىا3

ببباودواإلىالألصالمحراباالرمماطأنجانزفيإابهن

نحيرانصائناتجسشمحاربشبعدهاستجدثمالمنبر
لنمرىإلىوالمحرابيارهاعلىخرراالةالدينعلىأحدهما

منالص4منالثرفوابالىيةأصاةازممةالبامنتصففيالموجرد

كورالذالمحراساإسارعلىوصيخماشاالالديامأناالساومحراب
المحرابشاصاسجهوةأبحريةايكالممازمنخملومحراب

االصدألمحرابإصارعدوصالمملوحي



ااطولونبناتهدجماح

أالصسدادصابا

المتوفإظاهربمدأبنعبدأدتهالدينصلظأنجرأفهاسباب

هنحولونابنفىعلمايقرلواحدغيرتسحىبمصر36صخة

لرجفقالميوبامنؤقالمااعبصالناساسراحاطبناه

اةميلهليستأثثاوقالعودمايخهآخراويرسمحرأبه

وقالالماسنجع

لىخطهوقداللهءايموسملىصألثهرسولذرأتظالمحراباما
تفبؤت41االذيدبااؤتأطقدلأدغيتأكأحتفاص

ؤىورنااللالابهكاءاسهولالغطظاصألمحرأب

2المحرابذلكفييصلىارهصةوسلمعليهالتهصلىالن
رسولنةمدتمحرابالىبعثامعابإءعلهعزملماانهالوقي

سمتخطعنمائلفاذاصسشهاخذمنوسلمعليهاللهصلىالله
ابخربجهةالىدرجالعثرنكرالندسيةابالطرقالمستخرخالقبلة

نجحوبنوباسةالىمائألهذاردهممحرابسذجضعفي

ا83صاياكطأاأل7633صمقريزىأآ



لةثراأفراتطفى21

9الرسولمسجدبكلحرابمنهاقتداذلك

أعةحكلبنمحدبنزيزأدأيهرالدينءةإقضاةأاضيطآلقوالهوفي

هذأامخرافوصبرلءتمرقلربنمحداالعرعصرفيإ

ألىحرف2لهاوأعدفاقااتأاعاالءآلموتاحاضرهأبلمحو

ربتواانحربذالثبألوآلدأقدرعخرباالجنوبآل9

3واكةاىضايدعد

افامخصقضاةءاءتباكأااتأاأامء578سوفى رحاى

آلأشاةاانمضأةقاضىاظرفىاصاحاوقدكانالمحوابسذا

وخطاالشوأءخطعالث3د1المديعرضخط1

شوجرصقء93بم1لها

طأالسثواءطتعالشح03آأتماهرةاطعرضوخط

أق313آاأ سرورصوصر

طوواءأالسطحمال2125آاعرنحسمكهءظاما

ةهـ3هآ121
ريوسحرحو

يلوإذللىعلىوانقهوءننلىابنخطأيتضحهذاومن
صخطعافىالمقريزى4بدسإبتجصراقديكلةاثارالىأتبراه
3اوماءايم653

6523يزىقر3



أدألطواونمابناحمدجاح

لمةاةاجهةألىغيرهئجددوألمحرأبهذاخهربأتنبشالقاضىفقال

زالمرجرلمراصهظ1

كأاالمذهبةوالفءفاءالمحرأبأذوةاماصسؤ

الذىالجيئنوالداالدفورحسامالمضلماحهاإزمنهنفهمافهبتحو

ثااكعءاالسابقمحعءةافااآلاادحلبدأ6هنةفىجددالجاح
4هاعئرتءاواقدمآلذحنجاوصفمنمتخذقفسيفسا51وهذ

سةالمدابصاءسنةتإلمصاكأاالدآلشجرةفيحرأباموجودمبم

ذاص696سنةهذاأبنءأورنمحرأبثم89ثشةريةنصوا
937سنةاالزهريةأواالفيفحراب537مصنةاقلعةباالناعرءدبرأع

إهضلهوملونخردةرضاممماخذةأتاافءنجساءاواقدم

ونقافىآلزوزرةالصدفا

84ةأيرتتالدنجماعاآلؤرةوزرضاموأقدمءسوة
اءءآاامنآلهسىاعاءأإساألواحي

الىضاماالعدةاهاوةصحوااءلمبالفحمايزازهذا

عناعةومنطوونانجماسعهمنوربماكانتبيزظيةاسفصناتح

عدبالالثانياانادايالهـولهلبداهـالعظيمصرىاإاكندصا
3313اياسءاأ



تلةاالراضراتاء1ا

الجينزمنمنهناكوجردهاأحينكاأنلةالقعودىاال
محداللهاالالهالالالكوفىبالخطالمنقوشالخثبرالطرأز

رنابنر3منصوسمعااللهصلىاللهرسول
صيئةأضوفهاالخططفيىالعلبالحثلياتالىعنوجاء

اغادوالءقرألكنهاهربىاباططاسطرمحةخصبهان844
انهالخثبعلىالموجودالدهانحمصنوهذاهندفاكروا

الصضاءآلثحد

حديةفهاالمحراباعلىسقفباالموضوءةالخثبالقبةاما

جددتهاالرلواياهاةاألىصوالمقروضثامنلماوالكداله
اآلثارظحةآلإة

خيرانالمىنصراألى

الكوفىباطظسمارمامنمصعلىمنقوشسةالدجانبىعلىوهما

انمؤشالسطروسطوفىاللهرسلحمداللهاالالهالبه

الاللهولىلطالباالصردكثقبنطحدخحآنآلكاااليمنالببالمحر
ددبجملةداءاايقرزحالفاطميونكازااثااتالجلةوهذه

الهاولرسه

المتأخريئالشيعةاحدلهاصتالانهريذللىومن





الثانحةلل

طولونبناحيدجاح

المؤكرسمنمرىاالمحربىيجهة



ادطوونبناتهدجاح

مرىستضااالمحواب

والحنالصيةمنةحرةالةائاةااءازبمةافنتصفيرطو

يقفجايةواضحةافانإخرفتهوصنعتهنادقةاذكرآلالنحا

باالسلىحنمنأفالعايهكانامندهثاا7اماأالنصان

كاويةرسأإوراالعرغوضقاباتتاكرةيبمارىالم

أيةالثاآلأالوفىمرى

يلىاوفىاابالخطالمحراتاذ5عالنقش

اصارحيمنار4االبمالمىهاذبهأطارءجراوال
االهامااللىوسموالناففيفةالمحراباذهـبانضاء

ئهآليوعلى4ءايهاأللموأتصينالمؤأءيرإبامرالى

سيفاالفضلدأالجلالسينلنائمالمنتظروأاهريناعا

نالعرالدثأالناامشرفماالسجاللاالمام
هذهوأتذصاألخيرةاآلإؤالبايالجزاءيرأتدوة

لماينيرالمؤألاتلأارةإا

بهاراالمنتىاالطاشرتيرهـقصيرعارصسأإنه

لقاءحمماالحصزاالمامءقة
الألرحمنبكإبنوإنعدالحاكم

اللهولىعلىالهاعدرسولالهااالالهالبهسعلركبيرثالثا



آلاالثرراتاافىءا6ص

واقمابأحالأمنأءكااوحىاال4ألاغوىقفيرابا
المهولذكرجر3وأءالفحثعنقتهلوةصااوةىا

لمأاصاتهاتصتيعارواالأبه
ألحدوتارايمصالىحنألى4االبصمدكصكأمخصخامسا

ررسفوأابئرأنزناطاكأ4أذالذى4ال

ثهأنمهصدقفضلىمنالمقامةدأرأحاناالذى

زتفىعلألمحرأبذأأنلمصضاالولىآلإبمعتاؤن

صنثائهبااآلصوان784سنةرفىالذىالفاكامىنجايهقصرلى
ا

يعماقاباالقالمدونةأالفخحللفظةرمنالمستنصرفىايفة
بدرالجالىشابأميرتبشاهنثاهلهراالففالمستنصرقان

ألةخافىالمخدافقالةصفةااللقابجمهونانويلزم1

ضلاالةبهاتلقبفتىقاقابعباءرأاالهذانعلى

3432صىالمقرفىراجع384شةوالدهاذحبئ

بالهالمشنصراالهامموالناشاةوالدهالقابوقدكانت

قضاةكازلاالهامنراصراالسالمتبالجوشأهيراالجلدايى
ابيرشىالمشهدعالمنؤشكاصينالمؤمتحكاةوءادىلمينالى

قيبهامنمااالمحافرةفيلياتفمهباحياتهماترجمةيملىتكحت1

وسورهااهرةالةأبرابموضوعثاكانالى



71ورنبناحمدجاح

ورصنخابنجمصةأتاريزتأابهخببضفارويئكوبالمقطم
يولىنؤج1اوزارةنالمنالىلراالشارةيهرىواثقرأالصر

أىفةءوالنااصلهألةتمدولطءخهـمنواللىلمهؤناةالة
11ء

وريراال

رفيثفىاهشاهناالفضلولدهبعدهزأرةأوفىينولماذ

االلقابابهذهاخشصلمسنة63ذاكاذرهنح784نةسأالشل

لمهؤمنأكأضاةأيرلىارةصحاأ

تارشعونإلديالالجرابذاهىانصبقصاصمتألشوإ
84النةسأءرأثا

ماباالمامةسكاللهالمحزأبهذأانالىيرحتاءآلأصاأآلضااحعااما

ابهحمبرفىءابخمافالءخهالذىااعجداطنخاسماأبئمأالرا
اءختصرهعرحاةةعنأالمحررخ

إفءنماارقاااإنأرحمندعبىبندبوبنامداطء

لترلىالذىونإةأزيرأويرئاجبابر4افيا1
اطالديةآلبالمخةف4كلومحفوظ51سنةشاهشاهةاالفخرل

لقتضخدورةءكهاحعنسخترقديفسالضالمقدسببيت

8331شةفىالقدسيزيارر
2



االلريةالمحاضرات1

والقضازلياسمالةابابمنيألمذهبلىاسمامرأهل
ماالسعلمثققاالنامالقضااضىقولقب054سنةالقعدةذىساخ

254سنةرجب11فيفمرفطريقظوقبحلتهاحدوفصاءت

الصالةمناطمابأشخوالمظاابارأضيفسنةبعداعيدثم
السنةمنفمانرفىوصرفارصسوىذلكيروغطابةاط

سنةبعدوعزلامامةااليهواضفسنةءهإلمحرمفيرايثمنفسها

464نةساالولنيرائمنهااخرىاتمىسوعزلرايثم
اءدغالةلمألفباعارفاالن

بهةقىعلىندلهاقفرلم1عرابنءمادؤلهانخهثاهناوالى

وصبعلىبرهناالذىالمحرابوواعلىهأسودواناالامة

اان784سنةحتىرالقاضىهذاانالىيري784سنةانثائه
ةصالقضاءمنصيالىأعيدانهتحلوفاأبعدهاعاشيكن

التىالعديدةاتإتإلاجرنااعضاذاالسيماذلكاثناءاتأوصع
عاطرأت

حسةكتابهفيالسيوالتواريخهذفيمعهيتفق11
المحاضرة



كم9وولطلنأمموردإمعصس

الجينمحرابح

علىوصنعه696سنةفىالجإنالدينحسامامحرابهذاانثا

اطارعاءسهونقسقيمينهعلىالموصدخنصرىالمىالمحرابصال
هازصهـهبهفىإحاباطظ

دالمنصوالملىأناطالىموالناالماركالمحوابهذاأل

أاالسالاناساالجينوالدينالدنياسام
الئةرسولمحداللهاالالهالالخيوساعلىإضاابهونقش

لمأاللهربىحسبه

كهاقى4اااثفهدقاانيجدالمحرابهذافىالنظرمو
مضهاأسلالتىةالجصههادتهانكاعرىالمسةىالحرادقائق

المحرايهعلىيطرأانلدفاحأدثراقدولذالتآلصزحن
ذالثلزاآلخر

المماو3ىرابدا

تيموينماالصلىرابلىايارعلىأمحرابهذايوجد
هعنهماكااللهرضىزيداالمامبنتنفيسةالسيدةانأناسامن

فىربهارحمةاليانتقلتالسيدهالنلهالمحةوهذافيتصلى

سنهوكسينبسبعبناءالجاءقبلاىالهجوةمن802سنة



النالثةلوحة

طولونبناكدصاع
االؤكرسملوكطلهارابوبهة



يماالثريةبمضراتالمحا3

فاطمةالدةالىالمذموبصالمحرابهذاكاتورلمجا

فاعامةدطالمنامكاهفىرأىرجلراندقاقابنذصفتدييزهراء

اءجمأفلالجاخاذهـننمفىتلىانمعاللهضىهرالى3
نالمرفؤقصاورةعايهعلوفبلواؤبذالىأسأجراخىاة

اثةةإآلإوانظرااالزهراءآلفاةولمكقص

كوجهـتقلبنرىزهـإآلاالطاشءلىالنسخاطظليقوشةو

شؤسأحوفابالخطدرهشصالخرسؤسدلىوحماءأستى

ثهيناءاكأحىلمثروأعاساجدينامنصهـنركد

زءتفىلحهـصأنهةإحعواحماالمقربشمنكأبو

87عةتتتموا846ةسفىدأتإاأكأاإالولىايكالمما

انماأبإرأفىلمححرالمآلنودةالموئبارافىراقدمهذا
منقوشااخثالنزانأماوممثنةلهأأازمنفىتعرلأتكا

اتمهفاترشالصباطمزخرفااءبضأوآلخرنجممنلهزقليس

أاالمادناسهجدلمهالمجاورةالمثاهدمحاريبىالبناءهن

آلؤةيدةاومثزدىيرةشردابومببلوورحإالةوترامثاؤفإ

بالجاغكانمحرابلآلنافهاعرفتهفاقدمالخثبمناكأوا

دةايىهدمثمحرابثم915سنةالمهباصمممبياالانثاهالزهر
إجمةامرارااالبدارموصداع535ةسقية





12طلىنبناحمدجاخحض

9المنبر4

موراكالملىاملهحىاستمرنبر4ةكلالجاعافثلما
كراثااةبكلنالظاهرىإعافىيهونمالجينوالدينالدياحسام
وجعله696المنبرسنةهذا4عبدالوعل1762سنةالمنشأ

خرطنقخشبمننمولىوانجوكطهخدىماساخشبكاحعشوه
مانصسطرينتهوتء7بقسخشبمنالذأربزين

لدنيأامرصموافىلمثالمالساطانناوالالمنبرالمباركهذالكاص

مائةوسرآسعينستفةصفرمناشرأهافيرىوالمنصالجينوالدين

علهلماهـوألقنإقانالمنهرذاهىآلناعصبرصتالب

4هـااجزأؤهدءصزتآلالهجرتاالوليونالقرفىاباالخث

ثارداراالفىمودعخصهتيربااورفيحتوتنةهـثالثينشذ
ثاراالخأبخةفرعتحىلهآلالقعميايمرفصارهبلوندره

مروقاتهمنصهعاكرتماءضىإفاثصترتاصلالحهفىالعربية

لهاعادرهاالمجرية3331شةفيفرمتهكانئفةطبعضهمواهداها
ارابعةالوحةافىشهقمامةعورةوهاكحصاالوليجمهض

لآلدهالموصدالمنقوشقالمعثشباطمننبرواقدمسا

محآضزفياالسمأبنابرفىاصلصكحتء11
ع021صدؤاقابنألاعروجاخ



ةااهـحةللى

دنجاساواسحداحاح

ؤاتارسمإصرللمنبراالنبالجامنجزء



ضكراااضراتالى3

طالغاعااالمالةااثبقوصالعمرىالجاخبرمفءعصرص

الهحرمن055نةالفاوىرالفاثزءالخاءإةزير

الجركندارراالمهرجمجمرةبصددمخنالذىينمنبرالنم
ضبرجماحثملمةزوبابضارخطالخاعامابجاخ996سنةا

7عنةنىاالماشد

فييننافذبدرنداستعملاالولالممرأبرئالمهكانت

ذالثربهفيهاعئجالؤصالسالنةالمنابرفييمماهدانبينكاإ01
اآلننابرارازممنرصاراكائهماإروضةببابىنالمسههابافيابى

237سنةيوالقالخطيرىصاخمنبرهورخاممنواقدم

الجاىئخرببسدمنهالباقيةاالجزاثارعلىاالحفظلجنةقدحثرت
بيةامرااألالردارقىاالردءفا

بمرافالبايقوباوراصسنطرفيلماالخيمابصادثة

عنوئئلىطوردالبنيدعكوإقوشىولرلدهالمعتمددعاوخطبم

سوطئةيرعطباطعبفسربنيمغالمهالىفاشاراالميرمحأللمنبر
وصلىاطدلثهوقالفمادالمنبراقميعلىوهوسهوهاططيبقذكر

بزمالهبدولمننىتبلمنادماليعهدناولتدهـهدناسعلىدئهأ

المومنينراهموليطوارنبناحمدالعبايىابايراالهواصلحللهم
االميراليفنظرنزلثانحبةسربةلهالبهروالدعاءفىصزاد





33طولونبنديأ3صصا

هاكانهعلىيباططوقفوأيربدنااالسواطباسردالالفالم
1اسااأهوصمتهلمسعلىاليتهاللههـووخهص

صااور519

اصلهنمنفىحلىمنررا1سبصاانماورمنبههلو
أطارمنورصوحرل33كالقلىحرىواليهسصئ5راافريا

جةقرآتإابهانيةالةكرمنقوفىءت

اريثةالالحائطوجهعنمتداخلةالمناررهدهكبترقد

العقدالمزخرفوالعمدوطى

الجصمرررحيعملنافأوالاكابكتنرختوقدكا

صكليهرلصمثلةالمطلولةاثخاباأضابربعضمإكطبقاتفوقحابقات
دستقيةزاويةعلىوحمهمنتنريههايكمويفوخبكالم

بالثخانةلوصاالجصجميةتمسبارتمناعةااقىقتولما

االلريقهىهفىءاللوحجمباقفرخبدوبةالمطلو
ناالآللمتجمش

نىمنوالهاعلىوفهثاالطولونبئااورشاتخذتوقد

632ألصالمقريزى1



افيدةالضراتادها

عراواخرالىمدمومننريافاازمنئأنشثتالتىالجواح
المكأوفهواخافياهـاااخوافذالدلمتواستصالحرءةالدولة

الدولهذآرهآفذلىيشاهدكامونا

يانحاسانالمتخذاالااكابيكبئعهااستعيضثم

قاعولىلمهإنتةاثباواخيراصهريجياخرطاوعالممباطثب

المساجدإفيحةهـباةوبمةثترضعبخنيةرة
لآلنوالمنازل

مفريهصخثبمنكإبثالمجيستبدلمكانئمضهةانعلى

كاآكراازكليمثالخثبالنةيابمفةزخرطثوشقوشقءلى
ساوفاصلمفرغمنتوشىكجراستبدلهاوالعضالجص

الخارمنرواةاااصأةفاتفذتوفةةالىاراتالهاما

ؤمرفملرناخجهـوجسمنالمخذةآلاالصااشبابيكافظط
عر5ارآمناعالزءصينعلىهذوءيةاوالثمآلبالترت

نالدثنبماعاانجةعلىالتكلمصدةمائمعانتكلموسوصنم
انحاسينبا746سنةالمنثأة

منمضةاالرنحلىابنزهننىاتصاقااورةاندقلم
مخإلتالمإورفيءولاطباطآلشتوشىكاشتاالطرالق

ثريكاعلىاالطالع

وهذاكتاتهيتيلماملهعلىقديماالطرنقمماانإوال



2دطورقاصىجماء

اتمهألضاألاتاالالخشبااليزارآلاكهفنعلى

ورإقيشواهدتاقماكااالىخماماحااللىعلىدتو
يينالماوركازصالى

وعلالفاوويهنؤنفردضهخراالاقموااات
فيلهـخرأالض8اواآلآحي11ممطإدالةزخرة

يمونءتابةكويخةانوهواماالبريخأالدينإمحصزمن
ؤإحدإتةطفيآلقرالءزاوإإتررةتء01كاكا

بههارهايةمشلازندبمبضكلوشزخرفةوصالقديما
ديكلةالزاالطريمنكاااامأالعلىاالطالعهناثاثا

افاإخرفةأاالطربجنوالمفرغسةوالمناورايةاالص

يتضحبهاالملصوتةوالمحاورييناأفاانزئعلت
عنبدالامتكلدلمااةحدءالمفزألالمضاورذهـان

ثةداالطزاساهاودثرتبمعاكاكانتاخرداورص

اورالمهوإيخماابيةجمهننمجنالزمنثعلتالى
ماءام

ةلموص2ايةإندساتالماليبدحرهيرجعنورابع
المشحاتليىوباةويقارنالبرائكعقودإطنبى

واضحاجاياتردوبالافرقايظهرلهبالمناورالموجودة

منادقورسومهاقةصناعصاءالمناورهذوأنناطقا



يةالثراضراتالمحا3

ومضىالصعاعةلمنةمناالثذيتأفىوالئ
نإالالىإءسنمنمتدرصرىعايهااجيالى

الترقىخةسصب

صذهعنباسهـازسسمادةاصاحبحضرةقالوقدذا

01رةمىكابىالثصذانعضدىاليترجحهايالىاورفىلح

اثرصفاكأىصرددأثراثمنأءىءفييمسازخرفتالنلجاء3
اذيةاالشبعممةازرأيهاإلاالثرالثااالصليةالزحرفةعلهابرآلعا

الناصرأراهرلمحمدمرامنثتآتفساتثائلم

شباليكبدلهـالحاليةصياثيك11انفعضدىالصملثانهصكلى

بجاحاقمانؤلىويويروثرنىابنمحمارئعانتخرىصمأ

الخاوررزهضلاالتقانفىلييسضمناورايفااطهبابرالحاكم
ممشرطعالثالقرقفىعرطولصنابنجاخانايضاعظونال
كرجحذالثلولهأيغيرصيمدتمميراحء696خةالمدلمالدى

الترجيحهذايدوفيحهلاصرعهـمنالمنارهؤتبهرتد
زصنزفةكنصحلولونناجاءئىصإبببافىزخرفةكونمبوتا
ثاردارأاللوواءقالرنضة

مميقكد



2طوونبناحمداى

وايزارهالجاخاصقف6

مىءطووطابنعميفيصغالذىالقديمالسقفمنيبقلم

الحالىالسقفاسفلالجميزخثىمنالمصنوعاالفرفيحصوى
قراتيةإالتالكوفيباطيلعليهقوشسافى

بعضهموطهالقرآنبهانكنوالسواالناىمنيزبمءثير
النهالهالمحةوهذاطرازاعلىمرةسةمقعاطروفانيضل

واكأصبريهااالصقفدإثرسقيرشذاتهالوحاعلىبارزكمم

بمخعدترشافىاناخاينأءإلفاتحةسورةلهالذىالجزءمقاس
قرانامناجزاءيألثهـعناليزيدإالبزار

عنهائجاةفقداآلنترىالقالقدكلةالممقفاجزاءوأما

هوالذىجوامعناواقدممآهط801زأرصاالداردليل
عنأرةعئيةهىبراطيههبخثبمقفاكانطوونابنجاع
صثباطمنالواحاةالمزثلماكإتهارجوةحلمحاكهنأفالق

عوارضبرطومينكلبيئالفيللىفيالسقفاهلىوفي

انبخنةبتأترلمالعمقطحلةاخاديدذووعنخقىعليهاية2محو
اءفيرااالجزأالقديمالسقفمنظ

ممىبكطورنابنشمرمنليستالبقاياهذهاناراوالذ

وثالينوتعئةسظمنذالجينالدينحسامصنعهالذىالقفصن



لةاالثرالمحاضرات2

اء631صصئآياسابنولؤيدفيثسنة

اشير01خرانصطورنابنصاحالماسةاسبابفيالبهناخذ
نءنةوسبئةسدةهستف

فىإهأانلم2ء862ىخططهفىربزىةاإوترل

رصادحهاككنالساعدملعسكراقطاخارخرتالمستنصرزمن
رخربالجاخثولثذالثلااليامؤرالتاخراةالجاحولما

بكمراتمرخدصاوتاشإعرهاإبابةناراافيهكزلوصاراخعرااءكؤ

ررنحرع4سسدللهإاالاوأأصنوانوهواطايام
الوقتذاكفىاباالخاؤإمتأالهالىحرزةأنييدوالجسا

بهانتفلىأي

الماصقالىضامالوحاعلىيممالقبةمعاءنةالىقلننتانوقبل
بئزاةمىءااالنعودحتىالكبيربارواقعائمااحدىءلى
ولفنة

ارخاماوحلىا7

باطةتارمذكرةالمصرمىاندسانقش2اوالتملما
العموميتالجاخابرابوضهاعلىرضامالواحفيحعلى11ءفي





أظامسةالموحة

برالغكصممهخوبمنيير7حهـبمألب سبئكبمبءممبنجإلصبرحيكابرانصاكءكنيء
حسزأليزكبنعيووأللنميهبمينثيجمي يرك3

خنءتينمثسبمألبألطيرا
طفاءطهننممكلهنشإلبهع1

لمجآلكغبكظقينههبمألبنفىننبهيلدههكقئري
كنئهالحمهزأللمحبزاطئألآلبم3شيالة كاعثدحبمبرووءح

حئئفئآلألوركحخثألكاسحئنب تم93ألثثثبمئمالكحهكيمأكاطكاءس

خصله1هك3هكط إلبمحيئجألءكاألوقي
9جزرحيمفثيهآلئمبالهكمأللطسكزعهثصآلبمنهإلأل

كلألجبمييكأيرنخحمءكمإلكأهكلأل
ضلمكثإلئرحمممطاكأىءءأ ابتماقيثبهدكأئمخصكتىكينثالر

بزخكألثألكلييئغففبهو حغتجزرأل3ححزرئ
زرجمألخرمعبمجخحهئي3بمألبرحثيهكجأللم

كمنمههثيهثثفإءألكجيءككألمميم
اليربهجمغقيممهطكرنمدههيملبمألكاسثخقسجمكايمجألص

هكاهقكلكلنىءولثئكحغحرءزوكلءت
نحنونكسفينج
سكأل1طحههـهك63بريرحيآلقيي قيفيكطإلح33بمبمحلولال

طولونبندااجاح
لفارسمافتترفيصانترشىالرخاوحاإ



92طورنبنداسيجاخ

يرعالالككثبا1انشاهتاريختحفههـن

لمتعرتإسرالمةنمااافةمقحاماتارخأاللواح5فمنبتى
3131برت1بورنىءأويةالفرزلمة14كتابفىورسمت

43رإلىأخ13ثشأرأ62افىاةوامطرا52منها1ءفاالول613
كهقالرضامرحأالشهايبقرأتفدفىإررىاالعيهاتانابتح

بابعلىكاظهاعث8صثأخططهفىهباركباشاكلىالمرحؤا

المجفحاةتبراهالداخلمنالجاخ

ةأردالمافىهدمأثناكاإجزائهكلىإراالظصانةوقدءشت

صفإةافهانجمعثارزاآغبةاالترإلوئتأخإبانتإكا
توىويواعلمتر1ر36هفىحكرضامتهرر69وءكأأسهاالعحلىااليمن

انظرأبممبرابالرواقالدعائماحدىعاىقتهفلسطرا33صكلى
ابةرابمسهعاالمنقوشةممصابةانصاكوامسةاطالمرحة

إررالحلةياأثااأطراااالمة منلهإسريندسوعأىهودها

9رتراءالمراخألءاآلاسعاررارقمهنانجتوقدأوإآلفرا
االصالهالاللهالمبيفاءقاأاارحيمارحمناللهبسم1
ومائاسوأتاهافمالهنرموالسنةأخذهالاقيرما2إكل

ومأيدمابينيعلمباذنهالعندفعيالذىذامناالرض3
االمماعماءوصعصعميهعلمهىءمنطونوالءماضلفههـم4



ةإالئرالخاضرات3

رىالعظيمالحلىوهوحفظهماواليزداالرض5رالسموات
همقىبينهمرحماءارالكةعلىداءأثسهلمحن6والذاللهرسرل
وصههمقىسيماهمآررضوااللةمن7فضاللبتفونسجدأكعا
االنجيلفىرمثلهماقوزلةقى8مثالمذلكالسجودؤثئمن

سوفهعلىفاشوى9فلشغلظزؤفاشطأهأخرجزرع
ياو01آمنواالذينزراللهواكفاربهمليغيظيلالىيمجى

تأيناسأخرجتخيرأمهكنتمعظيمارأجراضفرة8هممالصالحات
3ربالثهوتوشرفاالمنكرعننزشبالمعروفونص11

اشمناللهساجيديعيرانمالمخيرانل31تابالأهل
االيخثىوالىبهوةقىوالوةالصمق31االخروأواليومبالئة
يراالأصينالملىمن41ايمؤأنكأوفسرالثه

لهاللهادامشين51أميرالموموليطررنبنرأباساأبر
اذزشابةلى61واالرطغرةاالفيةالوارءراءآلاهزا

لجاعة71وطيبهاياوافاءماضالعىمنيموفياالماركالمسجد

الدينتسضيةفيهلماوايثارااآلخرةاروالدالهارضوانابتغاءالمسلين

زالورغهةواداهالهابيتعارةئةورفيالمؤمنينوالفة8

زروتعالىىتقداكلهقولاذكرهذومداومةيه91اك

قيهالةبسبحاسمهيذكرفيها03رترغأنهاأذنبيرت
الهذكرا13عنواللمعائبارةايهمالرحالواالشالبافدو



13طولودبناحمدجافع

واالبصارالتلوبفيهتتقلبيرمايحافرلاركوهثتاءاملىأاإقام

واللهلفضىئويزيدهملواهاأحنامحبزيهم32
نهىشةمنكررمضانثفي2ميرحساببهيشاكامنيرزل

سلم43ويصضنمماالعزربربكإنسبشومازحهنوشين
عدآللىوعدعلطصلاللهمالعالميئربالهوالحلىأينالمرعلى

ضملألآدمحولوعلىككدمحدوباركدمموآد52صهداوارحم
اصوعلط12يمابراعدوباكتصهـتوقىتهاصا

لمأمجيدحميدانكوانعمابراهيم
11مقاسلمكماأخرىةطهـةعلإفماأآلبنصاالوصكثرت

خيرنلبنمبااسطرءذا4متربهار03هـ34

بدارمودعةوىطوبندااولئكصياالخروا
37رقممحتآلسىالعراآلثار

الصحنهبوسطالقبة8

شسصبكهـضوسطفجلالجامعطورابنانثألما
دصتةءهـتحرعثردافىضامهدررعكمعلىآلمفءرهىاالجواصخع
رخامحرضىفصعةالقبةكترامبالرمفروكأحالهااالجوا

قبةوسعاثاوفيماهفافررةوسطهائاذرعارجمةقطرها



يةالثراضراتلمحاا23

والالىعألمماتحاسماوفىسالهاعلىأخرىوفىاصنؤذنعزوتة

1ساضأبدربزفيوالسطح

ضابهمنبم991صفىعنامورىارىإتاا3عاءكأبةاذه

إلفوقافىإعوافقال2حمااالقامعرفةئىالتقاسيمنا
علىعروحاخفألفىأأتفجروأبالىنىطبقبناءعن

قبةعلعاىقبةحلهوسفىأيةعاوؤوسةجةآلوااعصاطالن

باداتزرلهشيرهتاأتممحلىمشرفاآلقيفياسأمزهش
أدرحجرءخيرذثنارتهوة1السادأرآلةداروخلز

حهرأاأحأاالحهصلالدا01 حوثوسورخسن

15آللمأاصكهأآلمساقدبنىءلى

673فةاألولىىاشحضثأحغرقتخماآلإتأصذهحبقيت

امهانلوز3دةسفااأالمحزأبناالإزيزاا51ددحني

314اقدرابن7632صقريرى1

اصدبندمح4االرعبدأنىاسشآلمىاأاص12

اسيمالتةأحسلهاتيمفاتأنافرارىابتباوفإمراالمقدصر
بهوفدليدنةدخيسزوسءضاببرةانكم5سنةفى
مطايعتهالىالمحرافيارلمىحفراتنظرتأفاوأء6781سنة

393ءاريخرقممخىنةااالمامتبامابدارمرصوهو
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33حاورنبخمااحمدجامع

1ارةصالمباشرللهفىاواكالخفهيئراشدالبناءوانبامرةاالنغريد

نجددهاالجريةا696سنةحتىالهديمةالقةهذهاستهرت

اثتلفهامنمااسكلواباطجرأعدتبىوالنجهنالسلطانبرمتها

روممهاارعإىوالغراللشرقىستر5731قبدواابحرى

ابحرىاالجنبفىلوسسأبعقداودةمعةرإئكخاشمنممؤلة
القاعدةسطعأهنهدائطاطسدكإخلدسالئامنم

قعامةعلىونقششرقمنالمذكورابخبنهايةفىلطيفةوةو

موالناالجاخهذبتجديداصالمانصهرقىالبالجنببخ
ثهالجينوالدينالدنياحسامموأكىالماطانالى

المقرنصاتاعلىحارازاالداخلمنحهاونقشجربأالإقبةابئو

ارضبوسطوجحلإصالةواارةالعاءةقرآياتفيهبالجمى

بعدنماللوضوءاتتا4ةةالص

طهشرقىاالبحرىباحافىغرفةزمأإمدثصصلىثم
أصادسةااللوحةفىمبينةوهـثاراالحفظلحنةهدمتحتىعيت

ؤجددت972آلسحقرزت11ةالةانالاقدآلأبنقالا

سنةفىانتهتالطورنيةالدشلةالناصاذقووقدأل583سنةفي

ثميجددوهماولممزءنىةدالةالزارةرضاانيعقلوال33
فاطرقلرآرئ01البمان



رراالثرالضارزا3

يهسلىئبالكبةيزآلشباءحناوسطنىالقبةيالكانت

صوصاالحاخبخاءانألارراخنءتبفشفهاجاكاالمكلالحرم
انهاالذكرالسلفةالحتشبقيالقطهوعن11بةاللبناءيدتةاةالق

المزورةبةإحكهاناكتعظؤاثيللمهسالم41كازحسفينةهن

حققبماالكعبةفونىأيمنالنهلهالمحةاختالقمحمىوص
المنصورانشاهازمزأهزعلىهناركأاةالبلالمشبيهايصح

عنيدةةاثهااالالصحنفيقماقوانو1ر5رجعفرسنةإ

علعلىاباشهإقضةالنإرىالبثابنتشإلصاهوقدالكعبة

قبةرلماكاشتثاالناسيثربرنزيزمالنثماسقايةفبرأزمزمتجة

الرمارسحفياالءهيباثىءفالكعبةتكن1
وففىباأاالمهدىعدعبداللهإبوالخايفةمتوسطةاباجهوالذى

حيطانهدمفالمسجدجانبئالكحبةفوجد061سنةحجانه
آلالجهفاوصهـالىءحيفىرزادهاالمنازليمنكثيراواشزى

وىالوسطقبةرصيرالينالمهندسوإحضرالقبليةالشرقية

وعلوهاتيهرا31ررضدانمتر1ارامنضلعاناذفيليسخعي

أرسطفيرقراناالرضبابهاشعتبةوارتفاعهآثرا9ره

القاقلىالعودمناعدةثالثالداخلمنبوسطماالجنوبإلىبيهإ
اطجرحائطجهةمثتالميزابطحيعلىزمقاسيرفيتهاعا

اخرىمناالسرد



53طورنبناحمدجاح

فنطجهةاهذهمنالتشبيهانطبقاللفوارةوسطهافيطوونأبن

بهلهيماليةرباىمنشورشسبناءكلانالناسورصا
وارتفاعابمعهقىاىاالكبمهءسهابةميتيمماسراماطبإتاجمةوان
ولممهئءاواثالخفضرارباانوااالخةفقهراجعإئها

للاولممءزورااطثأاالصمنصهااوننجهبماطورنابنمواإت
حولهاأناساوفليطقبةانقأؤةراماطاللهبدتحخالإطاأراد

3ع35صالمقريزىطفىةاحذءراجماءهذاوزد

صاجوالسمصبقرافةوكانقالثتالمرجانجاءاعلدليال
لثربماءضصءماتحمنهاتفعةشاظرصقصور

صسئمواءاالاكابهرمنلكلكانبستانووفسقيةابالد

دعلهبندبمرالبىانوأكصآحالىاللهويعبديهيتنزه

سبةكهاشةصجداءلىوسقكهءبمطورنوزيرآلالمادرالم

ماقالاصمااالءعيادفيهعضيجتمعون
حيعه

دمماختامحىاصالجامعحلاصفى4إشاالحنظبخةشعتولما
النرفةواستاطتاصاألكااطجريةاالبنيةفاعادتبةالةههثمن

والواضحةالقاعذةبدائرالتىكاتالحجرالشرافاتتعدوأالحديثة

لضتاوأخرىفرصةاليباقذلكولعلاالدسةأيوحةفي

السافياللوحةفيفىىكافاصبحتالخارجمن



االثريةالمحاضراتس

واولباآلجراالالسالفالىمنفيتبنىابالقهتكنولماا
307آلتالجاولىسنجربثسجلىقبة1بالمجرهبأء4ارأيخكبة

وزيخهالمجاافخمتيناالقبتينلنسبةباالترىدتالحجمصغيرةو

اخرىفقاب47شنةفاةتبهزتربةقبماثمباآلجرالمبنبتينطا

الجامعمنارات

الكبرىمنارةالص

مناودرجتينرالبصمناواردبالحجرزالمنهذهذاه

بمعرمنارةوالجسكراار0106ر59قاعدخهاومقاسلحار

الجاحسعلحالىاسانريتوصلظاهرهامنسالهاغيرهاا

وعددصقاه371هايعمعدبعدالمؤذندورةالياالنسانكويصل

الجاءأرضلمحنافأرةةوارتفل61آللموتاهـالدورة01اقىس
مترا93رء

داراآلثارصدايلفىقاجانصحغالمنابةوبهذ1
السلطانبةقىعلىالنحتالحجرمناتخذتتجةاولانوهو36

808سنةبرقوق



مح7طوونبناحمدجامع

المورخونذكرهسبباطارهنسالهارابناء

المتوفىالجرزىابنبسبطروفالىالمظنريرسفابرفقال

ان1هصراريخفيقرأتميإآلمهـمانفىكتابه456سنة
يحبثلوابمكدامندرجااخذوانهتطعبثالطولونحمنابن

الجاءاصنعوامناورةفقالالحاضرونفعحبيدهفيبعضهفيوبه

افرةافىحسناءذالصاعلىماقائمةولىالمثالهذاعلى

ئرافىاغربمنرالمنارةارهاالزرفىءتادقاقابنوقال

يضةصبدراعالهاالياحهاعمالظاهرهامناترصاصالنعارة

ذهعلىارنهاصإبواايايعدان3محمإلنجماكنزخ
وانهبدااصدهإتبثالةإسابإكنساورنكانابنانالصورة

الطرفلخرجطرفيهاحدفياصبعهلفادورقدربمبيدهذأ

بعضالهلعضهمونظردالشنلساأهلضعجبخراال

المورخيننبءخفهاكثيرونةيملجعؤإنمعرتاريخ1
ترقالذىيرنسبابنثراثاأحمدإقعبدالىحمنيدابلم

توفىالذىوالمسبحى783سنةترفيالذىوالقزوابن3ع7سنة
646آلسزفيىالذطاقةال02سنة

9ر55طولهأسىعرضهفانالدرعرضفىدؤأقابنوم3
امتار6رتقديرأقلعلىفاتالحماينالجاثنعرضفبئتر
المنارةيشاهددقاقابنانويظهر



يةاالثرالمحافرات83

انتارفىألرذناثفعلتانمافقالذكتاوكاذسعةإتففط

عالأوتانندسهن11اصواذدابمالجاخممجدىمنارةلنرا
اهـالمثالللث

عرضءمجنانهاالالرواءآلهذهـخماطهفىلزىالمقروذكر
وراءبىعاالذىالمركبارىادثأنقورنةاماواوقالجأ

الملىوعنياحالىراتدرخيدررانمامحيحاوالجىاشسىاخ
وهنااابطلىثمانشمناينصفايلةقردهاأعتنىقدركاملإ

أكزالىبمفيطورنابنرجدهايحشارى

باءكراإكابعدارىالبثىقدساإأحمدبنعدهاشاهدوزد

مانصه1لمأاسيملميتةناالكضابهفىاىوقالىقرنمن
15لمأخارجمناادريرةحجرصمنطولونابناجاخحالومنا
براالولىانقاضعلىاقيمتأمالبثارىاعاينماكأالىايةاطاالمنارةففل

مإياقىذإكلءفىوالدالمارغالمنارة5منانالشك

الجاخبناءعنمتاخرانهعلىيدلالسفلخقردشكل11
االثريةاالبنيةفىيرجدلمالمثكلهذاالنمديدبزمن

لمالمجرىالسابمابقرنفيعلراحدكلفياالبكمر
انفاش23صفحةفبالهذاعنمالكلعند1

االسالىالتاربخمدرىبكاطضرىمحدالثخاالستاذثعكرجفمرةالم
النفيعىاالكتاب01هدالىارشدقالذىهوفانهالمصريةلجامعةعا



93طررنبنىاجاححى

بتراآلاآلناليرالثازدمرباطربهواءكىثنبىزمزاالير

تحتوشجلريةالقللىبشارعاليئحامباشامصطق
حرزأ973رتم

لحاثطالمألعيقةإيةافرالجبهةمنالمنارةدةقاإناء3

تابزعنمنالمنارةزركانتظيفركاىبمكأريا
انعلناإذااومخنظيفامدحوتاالبنالمجلنطو

ذاكسيردصلمنارةاءإدلترةارشإاطصا

بمصرتوبردأاالعلىبالجؤالتىاطابيةالمقرألصات13

نحوقتوالقاعلةعلىالجزءهذاالساخاقرنافيأال
االالضيهةفىواحدنانهالحجرهدقبدايلحدوا

81إرصاراالصهـلداهفيباشاهرآسوقال4ط

الكبرىارةافىاتأمناتهازهـزرفىيرةيمأدلةدمىل

15ينفإنةالسفلعقودوشكلبناءالنالجامعبزكأخ
فىمنيالئواألاكتابيهئاياىرابناىءوالوقأل

ممأطويا4صرةطولونابنصامعصدنة

إبنخرانةفىالصجثنفىراآخرموفعفىإإمىابنوقالى
أسنةطورن

النابعفممصارزثةوالمفاطتزانةيهونةبالفويناسلتفاذا

بحجاورااوغرفةفياالاليكونختفاء



يةاالئرزاتاافى4

مايستكزوبهايمنفلمثمىوالثالرياحكشوفةصذه5ومنازلنا
احداكجبفارانهظاهروسالهافيه

علىاقيمتاالنثاءحديثةاطألهالمنارةانتقدممماإستنتجر

سحهنالجينالىحسامبناءهنانهادىويزجحاالولىانقاض

صكلعلىجرباطبخيتالىدممةالالمنارةالمثعلىصنا696

المراعدبأثمثالهاتيزاكارآينوشكل1اساعيصاعمنارة

لمابلىوبرخالكداية

التىكبأفلممقطتشديدة1جت50115سنةوفي
2المنارةهذهعلىكانت

والهدمالتخرمالجاخعدماطرأافارةهذهعلىطرأثم

رآباعإلحةإدةوصامراقريزىإادقاثابن1

فيهاوزا813ةترلىالذىتممافىاختطهاالخلفاهرمةتكا
سهيتحتىآلحنةينت233سنةزليالذىالمتوص

حربتولمامرىسرلاالسماختعرثمراىرمنسر
بهيرجاوبسامرافقيلاختعرتثمراىهنساسميت

فيءوجعلتبالميناحيطانهأبستقدجاءدمثسئيختارعاعن

هـالتقاسيماحسناءحلويلةمنازةولهبهثىوفرارضاماساطيئ
يأل03بنحوبغدادعنآبعدولى

53عىجهـبرقى2
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14طورناحمدبناخ

جميهاالساللمفرمتبيةالعرثارااللجنةنجاءتسااحجاروأكل
منأتئارتصصافىذةمنوجزأبهاالمحطةالذررة

نيرىالمتنرتعلبمايصعدنةالسااللوحةارانالدهرعوادى

والنيلودهشورالجزةاهراماتيرىالبهصر5منظراعالهامن

كيرالىوالحدائقيالمحابدالمنازلرابنيةوالقاهةوالمقطمالدلتاراوائل
كانتوقتفىالمنارةهذهعلىىصعوتصادفوقدذال

السلطانجامعفصورتهماحالرفاىجامعمناردارةفيهجارية
اصامنةإيوحةافىىكاشيرهماوخوالقلعةحسن

ذلكمنيممتثنىجرباالاوالفكلصرآالمناراتوقدكانحت

تبىصارتثمبالحجرفانهماوالحاكمحاوونتجماءمنارأت
استعهالولماكئرحراالالالعألىلزرافقطبالحجرالقواعد

111ءاإأراتاارمتبئحتااتاالحجر

قالونانثاهاإلتىخصرريئاالمدرصةمنارةجرباطبنارةاول

سنةانثىءالذىاالميرحسينجامعنارةثملمال4شةبالنحاسين

الماردافىصاحومنارةباالزهر1االدجمغاويةالمدرسةفنارة917

رثيسوفياالئاأايىالجاخآلرصالمبناهماخولآلس
االقبغاويةمنارةاط4832صالمقربزىقال1

اءالمنصوريةبدممربديارالمنحوتجرباطكمئذنةاولى



االثرالمحاضرات

آلالناصرااليامفيالمهندسين

اآلجريةارةالصح

الجاحأفىصااعلىآلالشرقيأبحريةابالىإريةالمنارةذههـ

تالونبنناصرمحداءسفىاها4سعدمفهاااصولوا

الىإويةفىاخرىارةمأاتزنيرصأحاالدينالقاضىكريم
الجرىاعثرأثصاأالقرطفىسقطتطاالمقالجةاجةالقبالثرقية

مايرماسقوطاالافمبربمائهنيلبهاالمنارةوهذه

وجودهابابواصازيادةا09

المصلينمنيحضرأحدأللصالةوفتحالجامعانهيلماوقيل
ذلكفيالناسانواصلاليعرفونهاكمنبقانهالعتقادهم

فيوجمعالمطوونابنعلىذلكفعزدءامخلىمحترزينارقت

هوأنهاالالهالاألىالعمايمبافهواقفيهموخطبجمعةيرم
ظفربمنزخاهوانهمالهمنبثىءتثيراليهويعهالجاحهذاهابنى

فيوجكممذئهعلىنعمبهالذىشارىالهوانالثالثلالفيبه



دا3طوونبنداماخ

وصلواخلىكثيراجتعذأكالناسخفاالسآلالخطكلاممضزأ
آلفيها

كيفاهذبمااللفبالمحركايةهنهالناسسمعولما
البنصقاراالمصلينعلىوضاقجاميماشأنعظيذاكاواشاصبنى

1بظاهرهياددالىهذهفيهفزادةياصفيهلنايدفىأنيدفىورون

منحلولونابنأقعلعهاةباالىذه5انهنقالبماتعبرةوال

اختألقمحضهذافانالمالحرممنكبرمقاممآاوجدهلمااخأ
مقرا61رهكو801ر05رلاالصنلالداتمنالحرمقاسوسطاذش
121ر07كألاع3ر3هصةدالىعدالداخلامنونابنجاخسكىمة
واضحبينهمافرقوا

الهجرةهن074سنةفىبحريةايادةالىمنجزاحتهرقوقد

لبرحعلىاسطربعةارالكوفيباطظونقشالجاليبدرنجدده
هانمهفقالوسببهايتجديلىهترتاريخر205ر07مقاسهعامر

اللهمساجديعررانماوإآلالجساورابعد

يممالىهمدهووليهاللهلعبدقريبوفتحاللهمننصرل
آباثهوعلىعايهالمهصلىاتأميرالمؤهنينبايهالمستنمحراالهام

عنديابوماالبابهذتجديداعىكناالكرثهواباطاهرينا

اميرالجيوعىايالجلالسيديهةالمارترنبدعهاهاعلىالنارعدواز

331صذتماقيابناإ



االثريةاضراتالم4

اللادامبرالمسشحرىانجماارنامراالماماالسالمسيف

فرعفيرفلثمرفمائهوطلبالهثوإبابتغاءكنهواعلىقدرته

واكهياكلدسيدناعلىوءراتهالدواطثاثةوارسبعينءنة

اسعةأااوحةاأنظرلمأتساحماوسلمالطاهرين
يحرىمنيارراولاعلىاطارخكاملصشاالوحزاوهـ

انالعجبومننقصوالكريمتررهسليمبلئورعرئ
التاريخكحبذكوئلهمايرولمإحريقوووابلالعمارةهذه

هنرةال

معميررثةيةاارياثةهذهعلتالجامعتخربولما

وقدثيةالنريادةارمنجزءعبةالتباةارياعتارةدو
رتخليهةالمباإالجزاءهذهثرداداسثارئاالصىظلجنةشرعت

للجللهالععلافهـامالارفقهاحرلهالقإالينيةمنالجاع
ثاصكلباالهاذال

نجاءانتهاءبعدندبجمضأةبيةالغرباريادةطورقابنجعلوقد

اصبناعالجاخمنفرغلماوصصكبثالظاهرابنمارواهبدللالجاخ
خالهمحرابهءخهـلرلفقايرنرباامنفيهمايقالىبعصخثناس

وقارالناسنجمعمبضاةلهليستثالثلوقعودخرماة

فطهرتهالننجاساتمنبهامايمونفوجدتنظرتفافىالميفمأاما
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54طورنبناجامع

التىىواظنهااء1ببنائهاامرثمخلفهاابذاواناامغ
التىالمبضاةاماساقيةوجهاالدةارمنالغربىالبعرىالخاحفى

المريدىمحدبنعبيداجاطبناهاصفالذىالقبلىالغربىعالجناح

برتوقالسلطانايامفىالدولةمقدمابازدار

الميضاءبجانبميضادعبيدالحاجوجددلىالمقرفيقال

اءلمأرةامن397سةفىاتديمةإ

وشرابخزانةافربيةابادذألىهذهفطورنابنلو

علهوجودوابةالذاهـمن7حةةصقىذكرهاورداشأ

ومنقوشءلىالمدينىارينشرفالشيخلةوفىمصلىيارالمنارة

انشاداالقرآنيةاآليةبعدهانصهالمقمباباعلىمربهةخثبقعلة

تعاليالهباألعارفتعاليالدالفمراليالعبدالمباركالمكناهد

تهبرهنعليناالهااعادالمديقالدينشرفخالثرموالناسيدنا

كاثةوفثالثيئآلسرجىشهربتاريخ

سبياالقبيةيادةبالىالجاخبجوارالدينحساماطانالىلو
اوهدالفرآتلينالمىابناءالقراء66سنةمكضبافى

تحتهكانالذىالسبيلهناجزاءاالشهيبقولمهدمإممشبأ

7633مقريزى13



االثريةاضراتالحدا

لبوائكاطاملةالدعاهـلرر19

رضامود003لهقدشالجاعبناطولونابنارادهاعحد

الضيعإفاالرئنازساالىتاراااالبرهااللميل

قاوجداالقيبافمكامكاسنبدلهاذلثيشأفلممنهاتجهلهااطراب
مة4دانصلىقلنافاذدعامةتهن81رةدعا061زإبهما

سهـما

دةاالعددوص833ناتجابعيودكاننصمفصوممودينسول

فكلاالناماالتقديرمنتريبرصبالجاجمروزضعالتىكانت
الدعامةءبناءنفسمنباآلجردةانمارراعميهافىبهادعامة

صقاعصدةومقاسعودا7عجريةاالعيدا5هددعلى
1ءصثراعألر3ر05آلعارود

بوائكصغرفضيهيرالشرقىابارواقلقدإنا
المجرية2921سنةفيعححنابجازالذىوصمنهاصفسقط

وبرائكصفىبالصحنالمجطةالثالثةاالروقةمنبكلوعل

أصلهالييعدرلمسقطفانهالغريالجناحمناجزعدانلباقية



صامعاابوأب9

والقبملىحرىإاينالجفمنفىصستةراخا91لهعلوقد

اجاحالصياكالىبقاولالشرفىفىشاتوابىالغرفىوخمسة
ثمبابااالبرابهذهمنبابصكاهلالثاوجهاتهءت
شرقمندالقبايهحريةكنيادالىنهايةعمفمةفيينبالمجعل

دصىاافظامالناخرينبابيناماكماجعلىانهالخانءلىاوبئ

باباعجميعاابرابهعدةوممونبذلك4عايقمى

باآلجرالجامعبناءفىالسبب39
قالهطوونبنأحمدانوقيلال454سنةوفىالالقخماىفال

لهقيلبتىغرقتوانبقمصراحترقتانبناءإكطااناريد

توىاالناراقواجراالحمرواالاقمرملى11والرماديربايبني

فبناءالنارعلىاالالصبرفانهرضاماساطين5واليمعلقفااالي

اء1المنارةكذوراساصجاحثمكلعلىوجملهالبناءهذا
7633صمقريزىا



االثرلةألمحاضراتا

قاعنهاروىهوذالثيراالطابفياسببولعل

ضرهعنمعروتبنهرونعنزههربناصدعناصغأبن
1اوحرقاغرقاممرالتقاليبالىا

روىلماانههالثذزلىايادةزإبهاسهألكهـانح

عقسالمابىبنااضماسحبباببنيزيدعنسعدبنإاليث
مصرمنافيتخرجونالتىالسنةالعافىعروقالبنعبدالله

جمميخرولكنقادالبراعدوبرمحدابايامخهاامابخرجتاخلهفةقال
البهثبانيخهونتحتىقوةمضه1تجقىيغورفالهذانيلكمباش
3حيتاتهاالرضجملوتاكلالىملمن

ارةالالاثناءكالااالميرخمافله41

شمهـرنىروبالةقلالجاحفىيبنونمناعاااالميررأى
لماواوالدلملعيالمماافطأاضعفاءاصالترىيمىهالرمضان

التاعالقرنيممراليرماليسنةارتفصالعصراصرفوهم
الهجرى

الىيخودونرهضانرشمالقضىقدلهتلالشهرولمامفى

المليحبة7313و631صربزى2و1



ا9طولونبنحمد1اح

يرفرمماهذاوليسهـتبركتوقددعاؤمبلغنئقدفتالمرسهم
1ناعاإمملأ

الجامعافعماحعنداالميرمافطه59

فيهوعملىوالفقاالهالقراءيهالنةاؤالعمنالجاحدانتلما
منهحديثلمانسبهارخفيهرسوقنيبةيمربنقاضىأ

كاوبدالجنةنىالهلهاللهبنىقطاةوركفحصمسجدآفهبنى

وقامألالمقصورةضارجارتمبنمحدجلىأالولىالجمضصالة
وسازكأوالغاالنالدهـسماعلميراالوجلسبابهاوفضحلمستملىط

الفوسهميرغالماارسلءاالثمالجلستهىاةحقامقيجابإ
علمثهبمااللةنفعكميرااللكيقوللهوقالاربيعابنيناراليفى

عظيهةبصدقاتأيضاتصدقوقدابنهثطاهريهاليوهذه
والمسايهنالفقراصاهاماوعل

الجعةصالةأوألدمكا3واونمفيههبالصالناسثقربوقد

اممايمتبرابيعاومجلسالىالصالةبعديخرجوننمالجامعفوارةقى
7622صمقربزى1



االثريةالمحاضرات5

غالنوعدةوراقواحدوءكل
القبلةخلفلالمارة5يخهعلهاالتىالدارفيميراالةقىلثم

وافىواالتاالصاليهاوحملتاقناديلابهافثلقثفرشتوقد

منوخرجوغيرثيابهوضرءنجددشاعهاومابةاالثرناديقوع

المقصورةالىلآلنباقراشبوارالجاخببدارالذىبامها
لهوبسرهذلثمنعايهاعانههاعلىتعالىدتهشعكرآوسجدفركع
افوارةاعلىاشرفحتىالمفصورةمنخرجاالنمرافارادفدا

النحاسكباإجمانباليىدالمفصعدالرجبابالىوخرج
قدمناصوالجائزةماناالوطلب

اثلدبنعزاأيامالىهرااالبهاالداريةزلهذهثزللم
القطاخمنبفماخرتثمالخراجفيهاييىكنالفاطى

اكبيرالشرقىالقمرفيبهامارةاالدارجعلثالقاهرةبنيتفال
عحم

طولونبناحمديراالمصرويا69

أرلهفياالءولىرؤيتينمنامهفيرأىطوونابنانويقالى

والمعبربنالعلماهعمنعهمامتألمافاصغ3خؤفيوالعانيةلدبل



اهطورلبندهاهـماح

الجاخهذاحولمالهحتىسطغزرارأيتمارابالعايهمقص
واخاظهاالمانجيتهاىواقممثىءتالجاحعلىيقعللم
وسامعليهاللهلىالنبىورأيىفيهالشبهةالذىاللاطالا

باصابعهوأشارهكذادهبىفأشاربرعادفنوايناموتاينلهنقلت

الجامعهذاصاذقابهيراشيخاكنقضاعةهنرجلفقالآلالحض
الىكللهقالثأيدماميراالهفقالماحولهيفربصويبئ
هاعالفكلصعقاوخرموعىبمجلهيببلربهصكلىفال

اصىءافهتجلىاذاالسالمعليهالنبىوقالبميصيرعببالنور

هذللثقالىفانه3وعايهاللةصلىارصولاشارةوامالهضع
ويعمالنيثويزلالساعةعلمكدهافهاناللهاالاليعالهنخمس
نذستدرىوماغدانكسبماذانذتدرىومااالرحمامملفى
دينابمائةلهوأمرالتمبيرهذانطوابنفاجمبغوتأرضبأى
ها1اليجتععلنوغنىفقردقالاخذهافأي

دهرخربالجاحماحولجميعفاناتبيرارؤصحؤد

مصطبأخلفهعدفحقالماصعرثمعاسامعاطوبقطويال
وؤلتاجرغزلانهارجمتيفيدرهما31برياابرتهاذدلفيذرل

ونجولحمصلباخسوالهاظرطبازا

لتقىفارانامهكانفيرأىلاوبناءمنفرخراوتيل
خاوىواالمقوبزى1



ثريةاالمحاضرإت5

رؤياهفصاصبحفاالماحولهدونالجاخففخذتماهالعن
إذاالماضىالىمنفينثحمالنانالالجاخبقبوكثرابلهضيلى
لوماتبلفاتصةودليلهفاخذتهالسماءننارترلتقربانااللهكبل

الهالدينفظاارة79

الثهلديناطاظاطإيفةمارةبالجاخعل625سنةوفى
تاريخونققجعفربهخمالدينعراجاقاضىايدعلىالمجيدلىع

وعاينهبالجاخموجوداخشبكاترحعلىسطرا41ارةاا

هاكبعداكفيماتماعاولمكتابهمفيردؤلوهاويونالفر
طورمالماتحابامنتهاقراامكضىالثىالسليمةالكآبةنص

عبدالمجيدوسيدناموالناهووااللهعبدبانشائهاسممااةابسابعد

الهاطاتالمومنيناهيراللهلديناطاظاالمامالميعون8ابى

ومملوصعبديدعلىاالكرمينوابنائهالطاهرينآباثهوعلىعليه

نالمؤينافىعلىالدينسراجالمؤيداضريل

لهوخلدجأللهالهااطالاالعمعدةالمام
المؤمتراميريلىوالدمالى05لمادراإطافظبةبةالعلوطألله



35ظورناحمداخ

ستصنةشوالينوعمثىالهاجعنربنأبر

رفيفىكآبهجرابنترجمهىقاةارعذاوخسمائةوععربئ
مذهبااالصماعيلىالثرياابومراحبهالدينجعفربننجمقالاالصر

الخيىومفيارعاةوداىاقضاةاقاضىالعببدىاطافظواله

حتىيزلنم635سنهخرةاالجمادىصنقيتععرةلالث
اء8350سنةشوال8فيوقنلعايهتجض

اعقبهاانهوظبركارة11ههلىرخوذالمويذصلمالغريبمن
اياسابنذكرهاالتىاطرابمدةاليهاراضيفالنهبالخر

يدعلىتجدهدهتاريخهـ696ممنةالناتجعنسنة021اوقدره
الجين

يةتكلمنرإءمأوىالجامعجعلاول89

باهسكرتخرواالقطاوتخربتالمستنمرىالءالهحصللما

اطإجللماربةمأوىارصحتىعايهااليامؤرالتحولهوماالجاح
جإطأيامبكلصرماتمركندومتاعهابأباعرهافيهقفزل

المسهزممرواوكنةرحلتهجبيرفيابنكل



االثريةافيراتالمح5

الجراءمنوصرنعابناتهداعىالصابىالىالمنسوبثبإرا
الدينصألءالملطإنجلالبنياناراسعةصنعةاآلاالنيةالعتيقة

لمجلقونونونهاصالمغاربةمنرباءـالىأفىايرببنفيرص

بههاحدثنااجمبومنشههـرصفياالرزاقعيياجرىفيه

يجعلولماليهممهمااحجعكالسلطانانمنهماقخصصهنر

فيويتحاكوهاصنيمتثلحاكاانفسهممنفقدمواعليهمالحديد
لعبادقربهموئفرضايةوالعاالدعةواصتصبواعثداموروءطوا

اءبسبيلههماطيرالذعلىمعينافضلايسلطانفنثلروجدوامن

ببتجيبة

بعدهوماعمرالجمينفيالجاءبهديد19

المناربةرباءالوصارمأوىفربالجاغانجقفيماسقاضا
لايهأرادحىخراالمتمروااطجوقتبأباعرهمفيهنيتر8

افصورىالجينالدينحسامراالملهفوفقازجألله

خليلاالمرفهالمبقتلهفيهاانهمةمنفيهاختقانهذك
خرابحينئذوهوبمفردهفيهيمارينردد396سنةقاللنبن



08طورنبئاحمدجاع

ومكنهالمحنةهذهمنالهاسالهانعهداايهواعملىفيهالساكن

فىؤسلطنذالثالدفقلوالجاحهذاممارةجدداالرضفى
الدوأدارؤىاباإجرنلىاسنجراالمعرنيهن696نةسمنالمحرم

وأكدهاعيهاليونوضالجماحمارةلشاداافجمىالمحااااالترك
والالصئحاليستحثوانعهـانعاوالناعالفيهاليعخرانعليه

منذالثعلىهايخفىيكونوانالتاهةبالقيةاالفىكالرةشيأاسثترى

بيضهوبلطهوتخريبهنيهفنماكلوازالالجامعفعمرماله
غيرالىويماسبيالوانشأوالمنروالقبةألخرابوجددلوسقفه

بةاالرالمذاهبعلىالفقهدروشايهةزابتعميرهتمولماذإث
والموذذينواالمامالخطيبتاوقررصدالطبواطدإثوالتفسير

علىأننقةابلغتوباتالقرالو4منذاثوغيررالقومةوالفراشين

1دينارالفعشرينعليهاؤمتالقواالعيانالجاخ
بسطحتكونيئبالىيختصوقفابهقررانهدقاقإبنوفال

ذلكوضمناالرقاتعلىالمؤذيخنينكوعىتتمفياءاب
فيفقالارقفذانقالمحاسناباواكناء20اوقفكتاب
علىارفكتابقرىلماانهالمذكورسضجرجمةقىفيالمنهل

اءعليهمحلثاليضحالناسولببااهيفانهالديمةإإالالسلطان

8622صمقربزمى1

4ء421صدقاقإنا



يةاالثرأتالمحا5

عثرفقدمزاولىشمسيةبساعاتذالثاسنبدلانهاربعاو

اضألعهااحدعلىمنترشبالجاخمزولةكانتبقاياضلىالنرنساويون

بنباحمدوفمعربالجاخالساعاتهذهبملالهانصه

اطططراجع696سمةفي4برحمفاللهلغعدهطواون
يةوالفرفا

رةالمحاحسنافىكتاالوفهذاعلىالمجوفىتكماو
ابروفىمنتاخ731ءريقبهيرسنةفيبالهأهرةانهكانوقاليقرهأ

اوماصالجاعذاواحرقاماكنفياياما
فيهدرسااطأصكىرىالهلبنااالهيرحىجد767سةوفي

ثارالةفيالطلبةمنفاتيهوقررلكللمحنفيةمدرسينسبعة

نقأطاذب1الىالشافعيةمنجماعةفاننقلقحواردبادركل
المالصقبىالغرااليرانابحرىااقالىجدد297سنةوفي

ازدارإاىالمريدمحدبنعبيداطاجللئذنة

بالخرابراوطويتعميروباالممالحتاؤااليامعلبهتداولتوقد

القرناواخرفيصوفااالحزآللعملوزشةسل04عملحتى

وتقذيراخرابافاورثوهالفقراهآمجةاتخذممالمجرىعشرالئالى
اقهالعافرةايوحةفييرىراكاواحعثشتافيهاجعودتنا

ألمعرةمن031هسنةرسهت

كبيراابالرواقصغيرجزابامماهذاهنللصالةالمتعلوصار





االنزللوحة

منجيتجكييهكههويمالحىحفض3ههمءثهثثألقيتحجكلدصألكل ألكمءيمممبرألبرثىبرءيكننغآلفينوحإلبئسءحمثشولجميئعبمشمحفيم
يخنجألسإصيزسبهالأل3جمدجليحممئهـحغاحثهممثمممغةضححبهاكألكامصيءننجثمنريهبمئيتصيع

إلبهتإلسينزرسثيىنجتهووجمؤكأحجيمكلغقيزري2ألحمم3يخيهههـهألبيساهثميهحلحهشكهـه
ءخآللءكجمهتئغحكصبثفهنملمفئحلكلمهبئمنننثبنززهحتينكاحال بروحزرزألأللميسأليلمألكيخبمكسادكىىبهحيئيجممىيخيهةنتجتنؤكأ

جبمءغصمححنمخكلأللمجونفيكليرهث3ءيمئمححألسأليخكحيمكااىهيعسيمحهلالغص كاالونهئرثالكورححثتوونمصحعئنيكىكحنحهلىصحهبمجمكابخحلصبنإلئمثركاجمفحتجثطكيئثبهعحخهجصحألشاحمأل
زوشأألحمككلإلبمألا1حمالإلبركزغخغلحشبهخئكييهبمختنيماايركسحمالتخجعثبركبهسألينالل1محغنهألهتىءكيىإلبزغحكبزالفيهيبزبم سسالالنحهوحمهيزرءحعثئبهههلكاالآلا6غطاليجكيحبيهجثيبالحئنءحءألكيمحألجمجمبهثثيكهب

ضءيمثالىحفئروألة3ءكلألمحمثثإسءألديرزرىطعفيألشجمالمحقنجبمكثسيهبمحخمشالبزثثطغكلأللشكء1 يرلممبزءطخباليمضيالمبرئرجمجبهجهإءهبمئمكالمهكبنعزعمبرورحمهسيثلبمحهبورشجممكللس
4تممببمكظبمشيهغالننسلمحبمبمهمكهإلكحجثصغكفيييئكثنتجمهحضيهئي3كيزضنبربنكألعحمحي

بمأللمسزرثكثهحطغإلاليجملموطثهكهككاءألكحعنئألي مميننبمألثالكغبمىثهكيكألحرويمؤكثيألكالاصنالكاحثشفيفيكاشيهبلكالمبمبئيرئرغغثض

أظيهلىسكحلهيئووثنىفيولبئحميهثنلمثؤكاتحندكررجمحإليجلمحلىثجمكححالثفيبزلمفيأل
مؤأيئاقئيغءجمزنرلةألتكهـهبركأحمالثطغممسيهصحليهههعيهؤححغضاححركاضيم أمحهنيورضيبمغالبرالمءاالءجبهيم6هـءورفروطككلثبنجكبهنيء سثييمصألجمتميثيححهحزبههيكصكااليتهبمثث تبنبرطغقزرولنخإلنسيعحغعثىثهكلفالييمكرشبمئثثلملمههحطثهدألطظكطحخيبهفنهنمكغثهـثئى

أئحكحهلمطالتنيكيههبمكأمألكهبمححالسأثبمفيكاألءلم و3يكلكاكثبمكاأللماوطيلموصبنيزطكي3ء حميهد3حهيغكسذبمأليجضمكاكثبههإلى1ألجمالإلألحمكلثيتخىثرءثتجمهإلكخبيمك
اللمالمءحرلملمكالألفعبخألض أل4عهألإلءيميءألإلعهبماينكآلحيركحكمكزكسكاكيش9 ثحبركئلمإل1ألألثفىولالءاطكإلحصألدححمؤا
نمجييهألخإبخثوألءكاءءألبزاكهحلأليخ بريمتم3لمءالالصكاير كبركمممها

كهبهألتنألكليكاكأكضعسحمالءصحثيخثكجألفئالجمع
أليسيرءحالهـكحيكحكخءهكلكحوو كغحورحعألطمءكلىسرزطالكاخوليئحيالتمألءألألممثكيث تحالبراكا9يخومةبوالكالاالكالمايزءدسالوبرص

االصالفبلطوونناكدجامععنافقمسقط
اللجنةمحفوظاتن



عثرريةلىاللوحه
3تمزلحنزلرهـان

ولتاهفيئنى9بتثحةئرفئئضخإمةل

خذتد

مروصفدجمالراسأحاجمهالضالمم8
اكاورسهس3تدورزىدشاسط

الو8رصاضس
صى5رصرصصىاى

ثركبرءانحإليردممالة
حصغيرءلمهـار1ول

طولونبناحمدجامع
الجنةاجموماتمناالصالءبعدالحاصيثنافؤمسقط





75طووناءاحمدبن

الثرقيةكالبويحبلسقأئممترا63ر77ر05ساحتهلم
تجماهحتىرخراباواستذكزسبقاكا292منةفىللصحن

كاءأقىتهفاءلماآلثارحفظةسلى

الجاحطولانء8ءآلصاتوفيةتاالخططفيجاءوقد
سقرأ67راخرجهةومنهترا8رجهإتهاحدىق

جماءمساحةنصفمنوهواقلا0806مرا706ولنساحته
فساحته2612ر52هووالريادةالجاحمقاسواطقيققاناءممرو

ربهصروجاخكرمنوثرابعاهيااء2362رة6

خطاآلثارحفظنةلجامال03
أهشاكلدصتثاراالبخةالصالحهالثهلمجأوقد

والقبهوانمعروالدعاثمالحيطانمنالمداعيةالمبافىبهضرمت
ضوالسقفوجددتتببيضهمايلزمتلوكبرىوكالرة
غيرالىبهمهمةاجزاهبحضتباوخرىاللقبةيااسإصالمناور

الدوامبالشكرعلىلهاافاطقةبالفضللمااشاهدةااالعالمنذللث

االنووهبهاشكانتااالدرانجميعننظيفاالجاحفامسبح
المحاضزغتوبهاعثرةالحاديةالموحةفيترىكا



أالكأيةافرات

بمرلهة

بعفنثرالىاحتجثرةالمحاةهذهطبعفيشركتلما

اعألحهقلاالفقءومسقطةالجاءصالةعنفرزغرافيةصور
الىسوثالفوتوغرافيةجموعةفىاالالتوجدالصورهذهكانترلما
وباةريمولسرجناررذلكفىفاوضتثارالعريةاالضظلمجثة

بلخذاالزياحبمزيدفاجمازفىباالجنةالندسيةاباالعالالقائالملتق
راالدتاالرلىاالوحاتمنهاضرةالمحةهذهخصوقدمايازمى

إهاشرةرا

شيئااديتاكهنافيواملىاككرجزيلنجابهاثجميرافى

تعالاللهجمرفيبعدفيماشرهسأنرمانشرتهيماالعمويةاطدمةمن



95طررنبناحمداخ

ربيةالعااآلنارحفظلجتةهيثة

الهرممن63فىعالىبامرةلالحرراراالحفمللجنةتثكت
وزيرالمعاليصاحىرةحبرؤاسةجالتهاوتعقدء9931صنة

احبصحضرةعمهينوبغيالةحالوفيالعريةاالوقاف

صتيةقارابرجبيعيونواعضاؤهاارزارةيلوسعادةا

يأقفيمااعارتنحمس
التىالقديمةرييةلثاراالوعمرإهـدالالزماجراءاوال

اوتاريخيةصناعيةفاثدةهافييكون

الملفمنحافظهاورعايةثاراالتلدصيانةحظةمدانيا

المقمضىوالمرماتبالتصليساتاالوقافنظارةوانجار

منهاهمالمايضاحمعفيهااجرإكا
المرماتعكنتعهلالتىراقصيماتوماتارفيالنظراللما

اجراةومعايهاالمصديقراثارااللمذالالزهة

المرماتلك

هبمتبخاتتمهىالتىأالسفالبهيعرسوماتحفظاجراءهـابعا
اليالقطعمكنالمذكورةالنظارةواعنراالوقاف
الجلنانةلاللئينقلهاويلزمالعمارةعنتتخلف

ضظمابها



يةئر1فراتالاا6

ةأقياعضاؤهاؤككون

رئيمىءصف

3191مملىمحدرإالكالسروطصحفرة

زلجى

4191يراالوقانحزوباشافتحىابراهيمالمعالىصاحبحضرة
سارئةثاثب

وزأرةونحبلباشاشفيقعدطسعادةاصمحضرة

3199لقاقالا

االقدميهبحسبااالعفأتعطنا

سالكزةسنة

يلوباشاازينسقيبهادةالىاحبمحضرة281

قااةصرفالمعا

هفرةديارركيلباخمحنابكالعزة69815
بهسفصاللمراالماسراصاحب

ظرباشانجاببابراهبمةالسعافى918هـ
سابقااالقثاف



16طوونلنىادمامع

اآلثاردارامينبهجتبكعلىالعزةصاحبحضرة091
العردية

بالجمعيةعضوباشاسحيكهقصصالسماده091حال

اللشريعيةا

هدسباشفهدماباشاممودالسعادة3091

بقااساالوتافزارةو

الدينعندوقبقومسيونعضومسترفرنلجناب091

مصملحةباشمهندسراعدبكالعزةصاحبحضرةاا

التنظجم
القطرايمانمنبإشاسلطانرالسادة2191

التاريخيةاآلثارمصلحةمديرببيرالكومسيوجناب3191

االشنالوزارةكيلونالدكلىدوخاهـترصجناب3191
مجلىممكرتيرباشازاحمدةساك11صاحبحفره91اح

زراءوا

التنظيممصلحةاقبصعمسترهزولجناب91اس
ثارباالالمشتنلينمنفرث1191

وزيرباساعرىامماعيلالىالصاحبحفرة5191

يةوافىاالشضال



أالتريهالمحافرأت6

المعارفوزيرباثايمنعدلىالمعاليماحبحفرة5191

كلاالميريرسفسحواصاصحضرة5191

ثاراالبمصاحةالسكرتيرالعامدارشمسيوجناب5191
9تاريرا

بدارالشرفيالسكرتيرستورسمستررونالدجناب5191
آلاتاهـ

منمشرفاعضاءكهمكرنيراوععشرعضوااحدعداهذا

سابقااالوقافناظرعاعمباشاالحلبمعبدعادةااحبعحضرة
ايقطرميضارجالمصاالحانبفاالقرناما

بجبي



6دمطوضبناحمدجامع

تاالفهرستم

اةءاطظبة3

لم71بناءالجاءفىالثروع3
ء91زتارفىالمؤرخهناختألف

افىالقطاص
0311طولونناوأطر

41210الفقصعبداحابن5
32رشلمجبل6

3311حبثهاالىص7

تابأ

سىالمتننئنغرمىءالمحرأ

وهببنالحاكمعبدجمةكى71
اليخامحراب91

لموكطافىالمحراب

بمصراريبفىاندم03

بمصرالخابراواقدافىنجر12
لخعايباآلعأد32

الجصالمناور33

73اةأاهندسة8

83المحرابفسيفساء9

ااطالريب

13ابواباالءلىالمجراب11

3ااشوأفه

43إلمدواطوالثيعروض

3وبمةوالقاهرة

14جمورأالحرابكوة31

2الصفيراذراباناءا

وايزاهباحااصقف

بالقلمالمنقرشارضاماالوح
قا

الصحنطرصالزآل

ومقاسهاالكعبة

اقبابقدثاا

لكبرىإرقافىأراتلماا

يةالحجرافاراتاقدم

صجراالالمضارة



يةالثرالمحاضراتا6

ى3تابالتفىبم
اآلمازدا5وجودقأجأبفاسيآدةآلى34
طولرنبناالميرارؤيا05منبزالاجلىبدرعارة34

افهلديئاطاظعمارة35الزيادة

مأوالجاعجعلىمناول35الميضاة4محا
النرباءالمدينىالدينشرفتربة54

الجينبمعرفةالجاغتجديد45بيةالغريادةاكفي1101اصببلا54
بعدهومنالدعامات4

ثاربإطاءاالحفظايطنةا75اباال74
شكركة85جرباالالجاخاهفيفىالسبب74
ئاراالحفظلجنةهيثة95العمالبرخاالمافعل84

آلاااعفهـاه06عنهدافتتاجمالجاع09



يماالثريةبمضراتالمحا3

فاطمةالدةالىالمذموبصالمحرابهذاكاتورلمجا

فاعامةدطالمنامكاهفىرأىرجلراندقاقابنذصفتدييزهراء

ماءجأفلالجاخاذهـننمفىتلىانمعاللهضىهرالى3
نالمرفؤقصاورةعايهعلوفبلواؤبذالىأسأجراخىاة

اثةةإآلإوانظرااالزهراءآلفاةولمكقص

كوجهـتقلبنرىزهـإآلاالطاشءلىالنسخاطظليقوشةو

شؤسأحوفابالخطدرهشصالخرسؤسدلىوحماءأستى

ثهيناءاكأحىلمثروأعاساجدينامنصهـنركد

زءتفىلحهـصأنهةإحعواحماالمقربشمنكأبو

87عةتتتموا846ةسفىدأتإاأكأاإالولىايكالمما

انماأبإرأفىلمححرالمآلنودةالموئبارافىراقدمهذا
منقوشااخثالنزانأماوممثنةلهأأازمنفىتعرلأتكا

اتمهفاترشالصباطمزخرفااءبضأوآلخرنجممنلهزقليس

أاالمادناسهجدلمهالمجاورةالمثاهدمحاريبىالبناءهن

آلؤةيدةاومثزدىيرةشردابومببلوورحإالةوترامثاؤفإ

بالجاغكانمحرابلآلنافهاعرفتهفاقدمالخثبمناكأوا

دةايىهدمثمحرابثم915سنةالمهباصمممبياالانثاهالزهر
إجمةامرارااالبدارموصداع535ةسقية










